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 الصحية املعتقدات بني ةالعالق يف الواقعي غري التفاؤل دور
 اجلامعي الشباب لدى التدخني وسلوك

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن دور التفاؤل غير  _الممخص
الواقعي في العبلقة بين المعتقدات الصحية وسموك التدخين لدى 
الشباب الجامعي، ومعرفة إذا ما كانت ىناك عبلقة ذات داللة جوىرية 

قعي والمعتقدات الصحية وبين سموك التدخين بين التفاؤل غير الوا
( من 160لدى الشباب، ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة عينة )

( غير مدخن، من طبلب 80( شاب مدخن و)80الشباب، منيم )
جامعة تبوك، ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام مقياس التفاؤل غير 

حية الخاصة ومقياس المعتقدات الص [1] إعداد بدر الصالح، الواقعي
بالتدخين )إعداد الباحث(، وذلك بعد التأكد من شروطيما 

 :السيكومترية، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية
أن ثمة فرق بين الشباب المدخنين وغير المدخنين في التفاؤل  -1

 .غير الواقعي لصالح غير المدخنين
ى مقياس أن ثمة فرق بين الشباب المدخنين وغير المدخنين عم  -2

 .المعتقدات الصحية لمتدخين لصالح غير المدخنين
وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين التفاؤل غير  -3

 .الواقعي والمعتقدات الصحية لدى الشباب المدخنين
وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين المعتقدات الصحية  -4

لشخص مدخنًا كمما كانت وسموك التدخين لدى الشباب، أي كمما كان ا
 .المعتقدات الصحية لديو قميمة والتفاؤل أيًضا

وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التفاؤل غير الواقعي  -5
وسموك التدخين لدى الشباب، أي كمما كان الشخص مدخنًا كمما كان 

 .التفاؤل لديو قميبل
الصحية،  : التفاؤل غير الواقعي، المعتقداتالكممات المفتاحية

 التدخين.
 . المقدمة1

يمثل جيل الشباب ال سيما طبلب الجامعة في أي مجتمع      
عموده الفقري، وقمبو النابض، وساعد القوة،  أىم شرائحو، فيو

والطاقة المتدفقة التي يستمد منيا المجتمع كمو زاده، كما يعد 
ىمزة الوصل التي تربط الحاضر بالمستقبل، ويمثل جيل الشباب 

 - كغيرة من المجتمعات - سبة كبيرة من المجتمع السعودين
 ارسمبو وتوجييو التوجيو الصحيح كي ي مما يستدعي االىتمام

 .دوره في عممية التنمية االجتماعية واالقتصادية
وأفضل مساىمة في تنمية المجتمع ىو إعدادىم إعداًدا      

السيئة  جيًدا يتمتعون من خبللو بصحة وسعادة جيدة، فالعادات
وسوء النظافة العامة، السموكات الخطرة المستمرة، وفقر خدمات 
الرعاية الصحية األساسية، ووجود مظاىر النمو المنحرف عن 
معايير النمو بالزيادة أو النقصان، واألمراض الجديدة والمتطورة 
تسيم كمزيج قاتل في تغير الصورة التقميدية ليم كشباب يتمتعون 

 ].2,3] بالصحة والحيوية
كما يموت سنوًيا مبليين الشباب بسبب معاناتيم من المرض 

  [4].الذي يمكن الوقاية منو أو عبلجو بتدخبلت صحية بسيطة
من ىنا كان االىتمام بالمشكبلت السموكية لدى الشباب من      

أىم ركائز التربية والتعميم والتوجيو لمتقدم نحو األفضل، كما ُيعد 
كائز انحراًفا عن السياسة التعميمية في ببلد االنحراف عن ىذه الر 

حيث تستمد السياسة التعميمية في  -حفظيا اهلل-الحرمين 
السعودية أىدافيا من األصمين الشريفين لمدين اإلسبلمي، القرآن 
والسنة وقد جعمت غاية التعميم فيم اإلسبلم فيًما صحيًحا 

لطالب بالقيم متكامبًل وغرس العقيدة اإلسبلمية ونشرىا وتزويد ا
 ].5والتعاليم اإلسبلمية وبالمثل العميا ]

ويعتبر التدخين من أخطر المشكبلت السموكية في المجتمع      
عامة وعند الشباب خاصة، حيث يتسبب التدخين في الكثير من 
اآلثار السيئة عمى الصحة، وليذا فإن العديد من البحوث 

التي يحدثيا؛  والدراسات اتجيت نحو الكشف عن ىذه األضرار
سواء عمى المدى القريب أم عمى المدى البعيد، وفي كل يوم 
تزداد قائمة األمراض الناجمة عنو بشكل مروع؛ كإعتام عدسة 
العين وااللتياب الرئوي والموكيميا الحادة وسرطان المعدة 
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وسرطان البنكرياس وسرطان الرئة وسرطان المريء وسرطان 
انتفاخ الرئة والتياب الشعب الفم والحنجرة وعسر التنفس و 

اليوائية المزمن والسكتة الدماغية والنوبات القمبية وأمراض القمب 
 ].6] واألوعية الدموية....الخ

ومن المقرر أن فكرة االرتقاء الصحي تنطمق من فمسفة      
مفادىا أن الصحة الجيدة ىي نتاج إنجاز شخصي تراكمي فيي 

م بتطوير نظام عادات صحية عمى المستوى الفردي تتضمن القيا
في مرحمة مبكرة من عمر الفرد والمحافظة عميو في مرحمتي 

 ].7] الرشد والشيخوخة
وتشير األدبيات السابقة بأن الفرد عندما يقوم بسموك غير      

صحي فأنو يشعر بوجود مشكمة صحية معينة لديو تؤدي إلى 
تعويض عن تغيير سموكو والقيام ببعض السموكيات والفعاليات ك

السموك غير الصحي وذلك لرفع قدرتو الذاتية في التغمب عمى 
 ].7] ىذه المشكمة الصحية

وُيعد نموذج المعتقدات الصحية أداة مؤثرة في استحداث      
وتغيير السموكيات والممارسات؛ إذ أنو المصدر لممعمومات وذا 

حيث  أىمية في بناء الفرد وتكوينو المعرفي والوجداني والسموكي،
يعمل عمى زيادة رصيده من المعمومات والخبرات التي تنسخ 
مواقفة وآرائو وسموكياتو، ومن خبللو نستطيع أن نتنبأ ببعض 
الظروف التي يغير فييا األفراد من سموكياتيم المرتبطة 
بصحتيم، لذلك فإن مدركات الفرد تؤدي دوًرا ىاًما في تغيير 

موكيات الصحية التي سموكو الخطر وانخراطو في ممارسة الس
 ].8] تقمل من التيديدات التي يمكن أن يتعرض ليا

فإذا ما اعتبر المدخن مثبًل أن صحتو غير ميددة أو اعتقد      
أنو لن يؤثر عمى احتمال إصابتو بالسرطان إذا توقف عن 

 ].9] التدخين فإنو لن يقمع عن التدخين
مة، وىي بناء والتفاؤلية ىي إحدى متغيرات الشخصية المي     

، (Carver & Scheier) نفسي حديث صاغو كارفر وشاير
والمقصود بالتفاؤلية التوقعات المعممة لمنتيجة، أي التوقعات 

 ].9] لمعبلقات المدركة بين التصرف ونتيجتو
 يــــــــل المؤثرة فويعد ُبعد التفاؤل غير الواقعي من بين العوام     

[ في دراساتو األولى حول 10نيشتاين ]السموك، حيث أوضح و 
التفاؤل غير الواقعي بأنو "تشوه معرفي يجعل األفراد يعتقدون 

 .بأن الحوادث السمبية يقل احتمال حدوثيا ليم مقارنة باآلخرين
وىذا ما يدفع بيم إلى التياون في ممارسة السموك الصحي،      

اؤل وىناك أمثمة عديدة لنتائج البحوث والدراسات التي درست التف
[ والتي خمصت 11غير الواقعي فمثبل دراسة ريبوكي وزمبلئو ]

إلى أن المدخنين يعتقدون بأنيم أقل عرضة من أمثاليم 
المدخنين لئلصابة بأمراض متعمقة بالتدخين وتحديًدا سرطان 

[ التي تبين من خبلليا أن 10الرئة، ودراسة وينشتاين وزمبلئو ]
خطار المتعمقة بالتدخين مقارنة المدخنين أبدوا تقديًرا منخفًضا لؤل

بغير المدخنين، كما اعتقدوا أنيم أقل من متوسط المدخنين 
 ].12] عرضة لئلصابة بسرطان الرئة

باإلضافة الى أن التفاؤل غير الواقعي يضعف االىتمام      
بتخفيض احتماالت خطر اإلصابة باألمراض، ويكون ذلك 

د بعض البحوث طريقة غير مباشرة إذ يخفض القمق، وتؤك
والدراسات أن القابمية لئلصابة بالمرض كما يدركيا الفرد تعد 

تحمي الصحة، وتتوافر  التيمنبئا لطائفة عريضة من السموكيات 
األدلة عمى أن المعتقدات المتعمقة باألمراض من ناحية عدم 
القابمية لئلصابة بيا تعد خاطئة في الغالب، أي أنيا متفائمة 

 ].1] بشكل غير واقعي
وقد الحظ الباحث أثناء حديثو مع كثير من الشباب عن      

وجد أنيم مدركين لؤلخطار فالتدخين وخطورتو ونمط حياتيم، 
مستمرين  مازالواعمى معرفة بيا، ولكنيم ىم المتعمقة بالتدخين و 

مع أن مدخنين ممارستيم لمتدخين، كما أن ىناك أطباء في 
فيم طار التدخين ومع ذلك لدييم معمومات طبية عن أضرار وأخ

ستمرون في التدخين، مما حدا بالباحث لتفسير ذلك األمر ي
 ىذا المتغير ىوو ىذه العبلقة،  ضمنوالبحث عن متغير محوري 

فرغم معرفة المدخنين بالمخاطر فيم  ،التفاؤل غير الواقعي
ال يتوقعون إصابتيم باألخطار )المعروفة أنيم  يستبعدون أو

يقممون من أىميتيا مما يعتقد الباحث أنيا من مسبًقا ليم( أو 
 .المتوقع أن تكون تفسيًرا في استمرارىم في التدخين
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في حدود  –عربية  ولم يجد الباحث دراسة أجنبية أو      
تناولت العبلقة بين التفاؤل غير الواقعي والمعتقدات  -عممو

الصحية وسموك التدخين لدى الشباب المدخن وغير المدخن 
ثناء بعض البحوث والدراسات األجنبية التي تناولت فقط باست

   [10,11,13].مفيوم التفاؤل غير الواقعي لدى المدخنين
لذلك يسعى البحث الحالي إلى التعرف عمى عبلقة التفاؤل غير 
الواقعي والمعتقدات الصحية وسموك التدخين لدى الشباب 

 .الجامعي
 مشكمة الدراسة. 2

مية أن لمتدخين آثاًرا ضخمة عمى الصحة تؤكد األدلة العم    
العامة؛ فيو السبب الرئيس الممكن اتقاؤه من أسباب المرض 
عمى الصعيد العالمي، ويقدر أن وباء التبغ العالمي سيؤدي إلى 

( مميوًنا من األطفال 250الوفاة المبكرة لعدد يصل إلى )
ىؤالء والمراىقين الذين يعيشون في عالمنا، ويتوقع أن يكون ثمث 

 ].14] في الدول النامية
ومن المفترض أن يكون الشباب رمز الصحة والنشاط وقاطرة 
اإلنتاج والتنمية في أي بمد، لذا تتبمور مشكمة الدراسة في السؤال 

 :الرئيس التالي
 أسئمة الدراسة أ.

ىل يوجد دور ذو داللة لمتفاؤل غير الواقعي في العبلقة بين 
 لتدخين لدى الشباب الجامعي؟المعتقدات الصحية وسموك ا

 :ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية
ىل توجد عبلقة جوىرية بين المعتقدات الصحية وسموك  -1

 التدخين لدى الشباب الجامعي؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب المدخنين  -2

 صحية؟والشباب غير المدخنين عمى مقياس المعتقدات ال
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب المدخنين  -3

 والشباب غير المدخنين عمى مقياس التفاؤل غير الواقعي؟
ىل توجد عبلقة ارتباطيو بين التفاؤل غير الواقعي  -4

 والمعتقدات الصحية وممارسة التدخين لدى الشباب المدخنين؟
 فرضيات الدراسةب. 

ائًيا في التفاؤل غير الواقعي بين توجد فروق دالة إحص -1
الشباب المدخنين والشباب غير المدخنين لصالح الشباب غير 

 .المدخنين
توجد فروق دالة إحصائًيا بين الشباب المدخنين والشباب  -2

غير المدخنين عمى مقياس المعتقدات الصحية لصالح الشباب 
 .غير المدخنين

اؤل غير الواقعي توجد عبلقة ارتباطية موجبة بين التف -3
 .والمعتقدات الصحية لدى الشباب المدخنين

توجد عبلقة ارتباطية بين المعتقدات الصحية وسموك  -4
 .التدخين لدى الشباب

توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين التفاؤل غير الواقعي  -5
 .وسموك التدخين لدى الشباب

 أهمية الدراسةج. 
مية أن ثمث عدد البالغين في تقدر منظمة الصحة العال     

% من النساء 12% من الرجال و47العالم تقريًبا يدخنون وقرابة 
في العالم يدخنون، ويبقى التدخين ىو السبب األول لموفاة في 

 ].14] الدول المتقدمة
ويتسبب التدخين في ما يزيد عن مميون حالة وفاة سنوًيا      

آلونة األخيرة في الدول في العالم، ولقد زاد الوعي الصحي في ا
الغربية، األمر الذي أدي إلي امتناع العديد عن التدخين وبالتالي 
انخفضت معدالتو عن السنوات الماضية، أما في الدول النامية 
فكان الوضع مختمًفا، حيث زادت نسبة اإلقبال عمى تعاطي التبغ 

 ].15بأشكالو المختمفة ]
 :تيوترجع أىمية الدراسة الحالية إلى اآل

 :أواًل: أىمية نظرية، وتتمثل في
 –ال توجد دراسة عربية تناولت متغيرات الدراسة مجتمعة؟ -

 .وذلك في حدود عمم الباحث
تزويد المكتبة النفسية بمقياس المعتقدات الصحية لمتدخين  -

 (.إعداد الباحثمن لدى الشباب )
التعرف إلى دور التفاؤل غير الواقعي في العبلقة بين  -
 .عتقدات الصحية وسموك التدخين لدى الشباب الجامعيالم
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 .الكشف عن العوامل النفسية المؤدية لسموك التدخين -
 :ثانًيا: أىمية تطبيقية، وتتمثل في

االعتماد عمى تقييم السموك الصحي لمطبلب مناسب لتقديم  -
وستفيد  [16ي المراكز الصحية الجامعية ]المشورة الصحية ليم ف

ة الطبلب المدخنين في الوعي بسموك تدخينيم نتائج الدراس
 .وكيفية اإلقبلع عن التدخين

استفادة البرامج اإلرشادية في مساعدة المدخنين عمى اإلقبلع  -
من التدخين، وكذلك تنفيذ البرامج التي تشجع عمى ممارسة 

 ].17] السموكيات الصحية
ستفيد نتائج البحث القائمين عمى وضع السياسات الصحية  -

 .الوقائية والعبلجية والخاصة بالتدخين
ستساىم نتائج البحث في الحد من انتشار التدخين بين  -

 ).الشباب الجامعي )نحو بيئة جامعية خالية من التدخين
 مصطمحات الدراسةد. 
 Unrealistic Optimism: التفاؤل غير الواقعي -1

ء يعرف إجرائًيا: بأنو اعتقاد الفرد بإمكانية حدوث األشيا
اإليجابية لو أكثر مما ىي في الواقع، واعتقاده بعدم إمكانية 
حدوث األشياء السمبية أقل مما ىي في الواقع، مما يعرضو 

 .لممخاطر
  Health Beliefs:المعتقدات الصحية -2

تعرف إجرائًيا: بأنو مجموعة من المعتقدات والمعمومات 
ن وبعض والمعارف والقناعات والعادات الخاصة بسموك التدخي

 .العادات وتأثيرىا عمى صحة الفرد
 :سموك التدخين -3

يعرف إجرائًيا: بأنو سموك شاذ يكتسبو الشخص باستعمال نبات 
التبغ عن طريق إشعالو وتعاطيو عن طريق الفم، ينتج عنو 

 .يدخل مع التنفس لمرئتين دخان يخرج عن طريق الفم واألنف أو
 حدود الدراسةه. 

 .جاليا البشري عمى جميع طبلب الجامعةقتصرت الدراسة في ما
 .واقتصرت في مجاليا المكاني عمى كميات جامعة تبوك

 واقتصرت في مجاليا الموضوعي عمى المتغيرات التالية )التفاؤل 

 (غير الواقعي، المعتقدات الصحية، سموك التدخين
 .كما تحدد منيجيا في المنيج الوصفي التحميمي

 أهداف الدراسةو. 
راسة الحالي إلى التعرف عمى دور التفاؤل غير تسعى الد

الواقعي في العبلقة بين المعتقدات الصحية وسموك التدخين لدى 
 .الشباب الجامعي

 :ويتحقق ىذا اليدف العام من خبلل األىداف الفرعية التالية
التعرف عمى العبلقة بين المعتقدات الصحية وسموك  -1

 .التدخين لدى الشباب الجامعي
عرف عمى جوىرية الفروق وداللتيا اإلحصائية بين الت -2

الشباب المدخنين والشباب غير المدخنين عمى مقياس المعتقدات 
 .الصحية

التعرف عمى جوىرية الفروق وداللتيا اإلحصائية بين  -3
الشباب المدخنين والشباب غير المدخنين عمى مقياس التفاؤل 

 .غير الواقعي
ين التفاؤل غير الواقعي التعرف عمى نوع العبلقة ب -4

 .والمعتقدات الصحية وممارسة التدخين لدى الشباب المدخنين
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 Unrealistic Optimism: أواًل: التفاؤل غير الواقعي
لقد حظي مفيوم التفاؤل غير الواقعي باىتمام الباحثين في      

 .ن من قبلالشخصية في السنوات األخيرة ما لم يك
والتفاؤل ىو أسموب معرفي شامل ونزعة داخل الفرد لمتوقع العام 
لحدوث األشياء اإليجابية بداًل من حدوث األشياء السمبية 

  [18].وامتبلك إدراك إيجابي لمذات ولمعالم الخارجي
بينما يعرف التفاؤل غير الواقعي عمى أنو نزعة تجعل       

جابية أكثر مما يحدث في الواقع الفرد يتوقع حدوث األشياء اإلي
ويستفيد منيا، وابتعاد كل ما ىو سيئ عنو؛ إذ يظن البعض أنيم 
يستفيدون مما ال يستفيد منو غيرىم: الوقاية من األخطار رغم 
ارتكاب سموكات خطيرة، كما ينظر لمتفاؤل غير الواقعي كإحدى 
آليات الدفاع التي يستخدميا األنا لخفض القمق الناجم عن 

  [19].لتخوف من األخطارا
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[ أن التفاؤل غير الواقعي ليس مجرد 20ويعتقد بترسون ]      
تفكير إيجابي حافل بخبرات التغمب عمى العوائق مع غياب 
التفكير السمبي، بل يوجد نوعين من التفاؤل ىما: التفاؤل 
المحدود، ويعني بو التفاؤل الواقعي، والتفاؤل الكبير ويعني بو 

 .ر الواقعيالتفاؤل غي
أن التفاؤل غير الواقعي يعتبر ن ويبين بعض الباحثي     

لخفض القمق، وكنزعة لؤلنانية تدفع  اً إنكاري اً دفاعي اً ميكانيزم
األفراد لمتقميل من احتماالت وقوعيم في الخطر، بينما يعتقدون 

 ].21] في وقوع الخطر واألحداث السيئة لآلخرين دونيم
 [22]لتفاؤل غير الواقعي حسب ىينز كما يشير مفيوم ا      

إلى اتجاه تييؤي دائم لدى الفرد يتضمن توقعاتو المحتممة 
لممستقبل عمى نحو يخالف نتائج الماضي، ومعطيات الحاضر، 

 .وذلك في اتجاه المبالغة في العوائد اإليجابية
[ التفاؤل غير الواقعي: بأنو 23كما يعرف تايمور وبراون ]    

فرد بقدرتو عمى التفاؤل إزاء األحداث دون مبررات شعور ال
مظاىر تؤدي إلى ىذا الشعور، مما قد  منطقية أو وقائع أو

 .يتسبب أحياًنا في حدوث النتائج غير المتوقعة
وىو استعداد كامن داخل الفرد يحدد توقعاتو اإليجابية      

مية العامة إزاء المستقبل ويرتبط إيجابيا بالصحة النفسية والجس
 ].24] وحسن التكيف والشعور بالسعادة

والتفاؤل استعداد انفعالي ومعرفي، ونزعة لبلعتقاد أو      
اآلخرين وتجاه المواقف وتوقع نتائج  اتجاهاالستجابة انفعالًيا 
 ].25مستقبمية جديدة ]

عمى نحو  –[ بأنو "إدراك الفرد 26وُيعرفو ىريدي ]     
تعميم أفضل التوقعات الممكنة إليجابيات الحاضر، و  –انتقائي

 ."عمى نتائج المستقبل
وىو بناء معرفي يشمل المعتقدات حول تجارب المرء، وىو      

 ].27] توقعات إيجابية حول المستقبل
ويعرفو األنصاري بأنو "اعتقاد الفرد بقدرتو عمى التفاؤل إزاء      

قد األحداث دون مبررات منطقية أو وقائع تؤدي إلى ىذا المعت
حيث يتوقع الفرد غالًبا حدوث األشياء اإليجابية أكثر مما يحدث 

في الواقع، ويتوقع حدوث األشياء السمبية أقل مما يحدث في 
الواقع، مما قد يتسبب في حدوث النتائج غير المتوقعة، والتي قد 

  [1].تعرضو بدورىا لمخاطر عدة أىميا الصحية
األشياء اإليجابية لو أكثر اعتقاد الفرد بإمكانية حدوث  وىو     

مما ىي في الواقع، واعتقاده بعدم إمكانية حدوث األشياء السمبية 
  [28].أقل مما ىي في الواقع

كما يشير ىذا المصطمح إلى اعتقاد الشخص بأن األحداث      
السيئة تصيب اآلخرين أكثر مما تصيبو ىو شخصًيا، وأن 

  [12].لآلخريناألحداث الجيدة تحدث لو أكثر مما تحدث 
ومن خبلل استعراض التعاريف السابقة لممفيوم استطاع الباحث 

 .صياغة التعريف اإلجرائي لممفيوم
 النظريات المفسرة لمتفاؤل •

التفاؤل سمة تؤثر عمى الحالة النفسية العامة لمفرد، ىكذا      
ينظر عمماء نفس الشخصية، وىي سمة ليا األثر البالغ عمى 

بالنسبة لمحاضر والمستقبل، ولذلك برزت العديد  سموكو وتوقعاتو
من اآلراء النظرية التي سعت إلى تفسير ىذا التأثير وىذا 

 :، منيااالرتباط
 نظرية التحميل النفسي -1

حيث يرى فرويد في التفاؤل قاعدة عامة لمحياة، وىو يعتقد      
أن الفرد يكون متفائبل ما لم يقع في حياتو حدث يجعل نشأة 

ة نفسية أمًرا ممكنا، ويعني ذلك أن الفرد قد يكون متفائبل عقد
جًدا إزاء أحد المواضيع أو المواقف، فتقع حادثة مفاجئة تجعمو 

 ].28متشائًما جًدا من الموضوع ذاتو ]
التفاؤل من المرحمة الفمية، ويذكر أن  ئمنشويعتبر فرويد      

تي تكون ىناك سمات وأنماط شخصية مرتبطة بتمك المرحمة وال
ناتجة عن عممية التثبيت فييا والتي ترجع إلى التدليل أو اإلفراط 

 ].25] في اإلشباع
وقد أطمق فرويد مصطمح التفاؤل الفمي لمداللة عمى       

التفاؤل الظاىر كسمة أو كطبع ففي الوقت الذي تظير فيو 
الشبقية الفمية في نمو الطفل يصبح الصغير عمى صمة 

أن يتخذ عبلقات معيا، ومن ثم فالطريقة التي باألشياء ويتعمم 
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يحدث بيا ىذا تبقى أساسية في تحديد العبلقات القادمة مع 
إيجابي أو سمبي نحو األخذ أو التمقي لو  اتجاهالواقع وبيذا فكل 

أصل فمي وبوجو خاص كمما كان ىناك إشباع فمي بارز عادة 
ذان يدومان في الطفولة فالنتائج ىي طمأنة الذات والتفاؤل الم

 ].29طوال الحياة ]
 النظرية المعرفية -2

أن التفاؤل يحتوي عمى  (Snyder, 2003) يرى سنايدر     
عنصر يسمى التخطيط والذي يقوم عمى حقائق منطقية مجردة 
والتي تتضمن نوًعا من النشاط المعرفي، في حين أن المتفائمين 

ية بالشخصية يميمون لمتركيز عمى المعمومات ذات العبلقة القو 
بالرسائل اإليجابية المتعمقة بالشخصية  اقتناعافيكونون أكثر 

وأقل اقتناًعا بالمعمومات السمبية، ولعل أىم الدراسات التي تؤكد 
عبلقة التفاؤل بالجانب المعرفي التي أشار فييا إلى ارتباط المغة 

  [30].والذاكرة والتفكير بالتفاؤل
 نظرية التعمم االجتماعي -3
يتكون بناء شخصية الفرد من التوقعات واألىداف       

والطموحات وفعالية الذات، حيث تعمل ىذه األبنية بشكل 
تفاعمي عن طريق التعمم بالمبلحظة، والذي يتم عمى ضوء 
مفاىيم المنبو واالستجابة والتدعيم ولذلك فإن سموك الفرد يرتبط 

لك فقد ينجح بتاريخ التدعيم وذلك لبعض المواقف، وبناًء عمى ذ
بعض األفراد في أداء بعض الميمات في بعض المواقف، 
وبالتالي تتكون لدييم توقعات إيجابية لمنجاح في المستقبل إزاء 
ىذه المواقف، عمى حين قد يفشل بعض األفراد في أداء بعض 
الميمات وبالتالي تتكون لدييم توقعات سمبية تجاه ىذه المواقف، 

توقعاتيم لمنجاح أو الفشل إزاء األحداث وبيذا يختمف األفراد في 
ومن ثم تظير الرابطة الواضحة بين التوقعات  المستقبمية،

  [1].االجتماعيالمستقبمية والتفاؤل عمى أساس نظرية التعمم 
 :التفاؤل غير الواقعي والمشكبلت الصحية •

[ عن التفاؤل غير الواقعي 10في دراسة أجراىا وينستين ]     
قابمية لئلصابة بمشكبلت صحية يذكر أنو غالًبا ما المتعمق بال

يحث الناس عمى أن يحموا أنفسيم من المرض والحوادث 

والجرائم واألخطار البيئية، وحتى إذا لم تكن االحتياطات 
والتدابير الوقائية الواجب إتباعيا معروفة جيًدا فإن المعمومات 

في إتباع ىذه عنيا متاحة عادة ومع ذلك فكثيًرا ما يفشل الناس 
التدابير الوقائية فيم يعانون من المرض ويتعرضون لؤلذى 

 .البدني واآلالم النفسية التي كان في اإلمكان تجنبيا
[ في ىذه الدراسة التي أجريت عمى 10ويذكر وينستين ]     
 45طالب جامعي من الجنسين قدمت ليم قائمة تضم  100

ألمراض وأسباب مشكمة صحية وتشتمل عمى عنصرين فرعيين ا
، الصرع، أزمة قمبية، القرحة، االنتحارالوفاة مثل اإلدمان، 

الكبد الوبائي، نقص الفيتامين، تصمب  التيابسرطان الرئة، 
 .الشرايين، وتبل كل مشكمة مقياس تقدير من سبع نقاط

وكشفت النتائج أن لدى الطبلب تفاؤال مرتفًعا، فقد عدوا      
الصحية أقل من فرصة أقرانيم و أن فرصة إصابتيم بالمشكبلت 

العوامل التي تميل إلى أن تزيد من التفاؤل غير الواقعي تتمثل 
في إمكانية التحكم في المرض، أو سبب الوفاة كما يدركيا 
الطبلب نقص الخبرة السابقة، االعتقاد بأن المشكمة الصحية 
تظير خبلل الطفولة وبينت ىذه الدراسة أيًضا أن التفاؤل غير 

خطر اإلصابة  احتماالتبتخفيض  االىتمامالواقعي يضعف 
 ].1باألمراض، ويكون ذلك مباشرة إذ يخفض القمق ]

[ التي كانت بيدف قياس 31كايرنز ]أما دراسة ماغي و      
التفاؤل غير أما الواقعي لدى عينة من االيرلنديين طمب منيم أن 

لمشاكل يقدروا الدرجة التي يتوقعونيا إلصابتيم بعدد من ا
مشكمة، وكشفت النتائج عن أن المشكبلت  17الصحية وعددىا 

 .الصحية يقل إحتمال حدوثيا ليم مقارنة مع اآلخرين
التفاؤل غير   [32]موريسون وزمبلئو واستيدفت دراسة     

( فرًدا من الراشدين من مقاطعة 120الواقعي لدى عينة قواميا )
الوبائية مثل المبلريا "مبلوي" والتي تنتشر فييا بعض األمراض 

والكوليرا والتيفويد وغيرىا، وقد وجو ألفراد العينة استبيان عن 
احتمال إصابتيم بتمك األمراض الوبائية، وقد كشفت نتائج 

المفحوصين بأن األمراض الوبائية يقل  اعتقادالدراسة عن 
 اؤلــــــــــــحدوثيا ليم مقارنة باآلخرين، مما يؤكد نزعتيم لمتف احتمال
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 .غير الواقعي 
  Health Beliefs:ثانًيا: المعتقدات الصحية

أشارت كثير من الدراسات إلى أن المعتقدات الصحية       
تفسر ممارسات الناس لمعادات الصحية بشكل جيد، فعمى سبيل 
المثال يساعد عمى التنبؤ بالممارسات التي تيدف الى وقاية 

 Selfلذاتي لمصدر[ و)الفحص ا33االسنان االعتناء بيا ]

Examination Breast) والحمية لموقاية من السمنة  Uzart 

Becker, Dielman, Rocchini, 1987  وتجنب السموكيات
التي تعرض الفرد لخطر اإلصابة بمرض فقدان المناعة 

 ALDS [7].  - المكتسبة
[ بأنيا ممارسات صحية يقوم بيا 23] وقد عرفيا تايمور     

أثر بعاممين إدراك الشخص لمتيديد الصحي الناس والتي تت
يمانو بممارسات معينة تكون فاعمة في التخفيف من التيديد  .وا 

حساسات خطر أو اعتقادات حول شدة      وىي تصورات وا 
 ].34] المرض
[ بأنيا الفعل الصحي الذي 35كما أشار رابياو وباتريسيا ]     

 .موك غير صحييقوم بو الفرد، والذي ينشأ من االنخراط في س
وىي "قناعات يكونيا األفراد عن الجوانب السمبية لمسموك وتمثل 
تعويضات بديمة عن السموك السمبي مثل تناول طعام دسم يمكن 

 ].36] "التعويض بالتخمص منو في ممارسة الرياضة
[ أنيا القناعات العميقة 37] الداغستاني والمفتي ويذكر     

والتي شكمتيا التجارب األولى في والمبادئ الراسخة والمكتسبة 
حياتنا أو ىي التصور الداخمي لمطريقة التي يعمل بيا العالم 
والناس من حولنا وىذا التصور ىو البرنامج الذي يفيم ويحكم بو 
عمى العالم ومن خبللو يقوم اإلنسان بتفسير األحداث وتوقع 

 .األفعال وىي تعد معتقدات محورية وأساسية
[ أنيا السموكيات التي يؤدييا األفراد 23مور ]وأشار تاي     

 .بيدف تعزيز وضعيم الصحي والحفاظ عمى صحتيم
وىي سموكيات مبنية عمى أسس نفسية يتم التركيز فييا عمى     

 ].38] دور االتجاىات والمعتقدات في تشكيل السموك الصحي
 وىو مفيوم مشتق من نموذج نظري يقوم بالتركيز عمى أىمية   

ية التوعية والتثقيف الصحي، ولقد ضم النموذج النظري عمم 
مدخمين نظريين أخرين حتى يتم صياغتو بشكل متكامل وىو 
المدخل المعرفي، والفعالية الذاتية ولقد تم تطبيق ىذا النموذج 

 ].15] النظري بنجاح في تفسير والتنبؤ وتغيير السموك الصحي
 ثالٍثا: سموك التدخين

مة الصحة العالمية في اليوم العالمي كشف تقرير منظ     
 لبلمتناع عن التدخين أن وباء التبغ يودي بحياة ما يقرب من

شخص  600000( مبليين شخص سنوًيا، منيم أكثر من 6)
من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل 

-www.who.int/campaigns/no-tobacco).غير مباشر

day/2014/ar) 
 2013د سبق كشف تقارير منظمة الصحة العالمية عام وق     

( مبليين مدخن في المممكة، ومن المتوقع أن 6إلى أن ىناك )
، وأن المممكة 2020( مبليين مدخن عام 10يصل عددىم إلى)

 12تمثل المرتبة الرابعة عالميا بسبب استيبلك ما يزيد عمى 
 .بميون لاير كل عام عمى السجائر

ائية سعودية حديثة أن عدد المصابين وذكرت إحص      
آالف  10بالسرطان في المممكة نتيجة لمتدخين قد تجاوز 

% من المصابين بسرطان الرئة ىم من 80مريض، وأن 
% من المصابين بسرطان الحنجرة ىم كذلك من 80المدخنين، و

 .المدخنين
ويؤذي التدخين كل عضو في جسم اإلنسان ويرتبط بأنواع      

األورام الخبيثة، ويعتبر التبغ المنتج القانوني "الوحيد"  عديدة من
الذي يقتل نصف أولئك الذين يستعممونو بشكل منتظم. )الوزنة: 

43.) 
 :تعريف التدخين

لغة: قال ابن فارس:" الدال والخاء والنون، أصل واحد، وىو 
الذي يكون عن الوقود، ثم يشبو بو كل شي يشبو من عداوة 

معروف، وجمعو دواخن عمى غير قياس،  ونظيرىا، فالدخان
 ].39] والدخنة: بخور يدخن بو البيت"

"جمعو أدخنو ودواخن ودواخين" )لسان  وقال ابن منظور:
 )4/310: 1999العرب: 
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وىو يطمق عمى مسميات عديدة منيا: )التبغ، التتن، التنباك، 
 .والطباق( وكميا بمعنى واحد

 :الدخان اصطبلًحا
مادة األساسية في جميع أنواع الدخان؛ لذا كان يعد نبات التبغ ال
 .من الميم تعريفو

 Nicotiana)ولقد عرف التبغ بأنو: "أوراق شجر تدعى

tabacum)  من الفصيمة الباذنجانية، ولو أكثر من ستين نوًعا
 ].40] وال يستخدم منيا في مجال التدخين إال النوع البري"
لمسيجارة أو  وأما التدخين فيو: "عممية إشعال أي شخص

امتصاص الدخان الناتج عن االشتعال ثم إخراجو من  الغميون أو
 ].41] "الفم واألنف

"سموك مكتسب خبلل أسابيع أو عدة أشير منذ بدء تدخين  وىو
 أول سيجارة، يتعزز بسبب الخصائص العصبية الدوائية

Neuropharmacologique  لمنيكوتين الذي يمعب دوًرا محفًزا
 ].42يجابًيا ليذا السموك ]سمبًيا أو إ

 ].43دخان التبغ بعد حرقو" ] استنشاق" وىو
وسموك التدخين سموك يقاوم التغيير، فحتى بعد التوقف الناجح 

 ].23يتعرض أغمب الناس لبلنتكاس ]
امتصاص  "عممية إشعال أي شخص لمسيجارة أو الغميون أو ىو

 ].41] الدخان الناتج عن االشتعال ثم إخراجو من الفم واألنف
"سموك مكتسب خبلل أسابيع أو عدة أشير منذ بدء تدخين  وىو

 أول سيجارة، يتعزز بسبب الخصائص العصبية الدوائية
Neuropharmacologique  لمنيكوتين الذي يمعب دوًرا محفًزا
 ].42] سمبًيا أو إيجابًيا ليذا السموك

 :العوامل النفسية لسموك التدخين
ينتج سموك التدخين غالًبا عن عوامل نفسية وثقافية  -

واجتماعية، ولعل أىم ىذه العوامل التي تظير عند المدخن ىي 
العوامل النفسية التي غالًبا ما تكون مرتبطة بدافعيتو ومعتقداتو 
 حول مدى خطورة مثل ىذا السموك عمى صحتو، ومن أىم ىذه 

 : [6]امل النفسيةالعو 

االستعمال الشفوي لمسجائر راجع إلى المرحمة الفمية البدائية  -
 .في حياة اإلنسان، أين تكون اىتماماتو مركزة عمى الشفط

ظيور االتجاه في حركات متكررة تعيق إرادة الفرد عن القيام  -
 .بغيرىا

السيجارة تعطي لمفرد نظرة مختمفة عن الذات، حيث تعطي  -
نطباعا بأنو منتٍم إلى العالم الحالي) المتطور، لمفرد ا

 .(..والمتحضر
المدخن يثبت وجوده لنفسو، خاصة عن الفرد الخجل، أين  -

 .يشعر أنو تغمب عمى ىذا الخجل من خبلل ىذا السموك
 :آثار التدخين عمى الصحة

يتسبب التدخين في الكثير من اآلثار السيئة عمى الصحة،      
من الدراسات اتجيت نحو الكشف عن ىذه  وليذا فإن العديد

عمى المدى  المضار التي يحدثيا سواء عمى المدى القريب أو
البعيد، وفي كل مرة تزداد قائمة األمراض الناجمة عنو بشكل 

 ].6مروع ]
كما أن التدخين يحدث ضرًرا كبيًرا بالجياز التناسمي لممرأة      

اإلجياض، والوالدة المدخنة، فيو يعتبر عامبًل مساعًدا عمى 
المبكرة، وانخفاض الوزن عند الوالدة، ومتبلزمة الوفاة المفاجئة 
لؤلطفال وأمراض األطفال مثل اضطراب نقص االنتباه مع فرط 
النشاط الحركي، كما أن إحدى الدراسات األمريكية أثبتت 
عبلقتو مع إصابة المرأة بسرطان الرحم وسرطان عنق الرحم؛ 

اليند أثبتت أن لسموك التدخين عبلقة كبيرة ففي دراسة أجريت ب
بحدوث الوفيات، حيث نصف األفراد الذين يموتون بداء السل 

 ].44] يكون السبب الرئيس فييا ىو التدخين
ويرى الباحث أن من أشد أضرار التدخين الضرر المتعدي، وىي 
اآلثار واألضرار التي يحدثيا التدخين عمى صحة األفراد غير 

الذين يكونون عرضة لدخان السجائر من طرف المدخنين و 
 .األفراد المدخنين، وىو ما يعرف بالتدخين السمبي

 الدراسات السابقة
 [ إلى قياس التفاؤل غير31ىدفت دراسة ماجي، كايرن ]       



 
 

212 

( طالًبا 257الواقعي لدى عينة من طبلب كمية الطب قواميا )
التي يتوقعون فييا  من األيرلنديين، وطمب منيم أن يقدروا الدرجة

( مشكمة 17إصابتيم بعدد من المشاكل الصحية وقواميا )
صحية، وكشفت النتائج عن فروق بين الجنسين في التفاؤل غير 
الواقعي في ثبلث مشكبلت صحية فقط، كما كشفت النتائج 
بوجو عام أن المشكبلت الصحية يقل احتمال حدوثيا ليم مقارنة 

 .لآلخرين
[ قياس التفاؤل 45فت دراسة ىاريس وميدلتون ]بينما استيد     

والتفاؤل المقارن والتفاؤل غير الواقعي وعبلقتيا بالصحة وذلك 
( فرًدا من طبلب إحدى الجامعات 192عمى عينة قواميا )
( من اإلناث، متوسط 59( الذكور و)133البريطانية بواقع )

ن عاًما، طبقت عمييم قائمة تتكو  3.33عاًما +  21أعمارىم 
ا مثل: )قرحة المعدة، البدانة، تمف 15من ) ٍٍ ( مرًضا عضوًي

الكبد، اإليدز، سرطان الرئة، البواسير،...الخ( وقد طمب منيم 
تقدير احتماالت اإلصابة بتمك األمراض في المستقبل، وقد 
كشفت النتائج أن أفراد العينة يعتقدون أن الحوادث السمبية يقل 

 .لى اآلخريناحتمال حدوثيا ليم بالمقارنة إ
[ دراسة بيدف 46وأجرى ستريتشر، كريتر، كوبرين ]     

التعرف عمى التفاؤل غير الواقعي لمدخني السجائر تجاه 
السرطان أو أزمة قمبية وذلك عمى  إصابتيم بأمراض القمب أو

( مدخن في والية شمال 2785عينة من المدخنين قواميا )
نة إلييم عن مدى احتمال كارولينا األمريكية، وقد تم توجيو استبا

إصابتيم بالسرطان وبعض أمراض القمب مقارنة بغيرىم، من 
غير المدخنين والمدخنين، وقد كشفت النتائج أنو عمى الرغم من 
أنيم يعتقدون بأنو يزداد احتمال حدوثيا ليم بالنسبة إلى غير 
المدخنين، إال أنيم يعتقدون بأنو يقل احتمال حدوثيا ليم بالنسبة 

 .المدخنين إلى
[ التي أجريت عمى عينة 21أما دراسة توديسكو، وىيممان ]     

( طالب وطالبة من طبلب إحدى الجامعات 74قواميا )
األمريكية في والية "ميتشيجان" األمريكية بيدف قياس التفاؤل 
غير الواقعي وذلك من خبلل مقياس يتكون من قائمة من 

طة عمى سبيل المثال األنشطة التي تيدد صحة الفرد والمرتب
بقيادة السيارة واحتساء الكحول وتعاطي الحشيش والتدخين 
وممارسة الجنس بصورة غير مشروعة، وقد سئموا عن مدى 
احتمال تعرضيم لتمك المخاطر، وأسفرت النتائج عن اعتقاد 
المفحوصين بأن فرص إصابتيم بمشكبلت صحية نتيجة 

يا عندما كانوا في ممارساتيم أو سموكيم أكبر مما كانت عمي
 .مرحمة الطفولة المتأخرة

[ طبيعة العبلقة التي تربط بين 6] واستكشفت دراسة بيمول     
متغيري جودة الحياة المتعمقة بالصحة والمعتقدات الصحية 
التعويضية وبين سموكات الخطر المتعمقة بالصحة )التدخين، 

دى عينة الكحول، سموك قيادة السيارات وقمة النشاط البدني( ل
فرد كميم سائقين ذكور ولقد تم استخدام  103قصدية مكونة من 

المقاييس الخاصة بيذه المتغيرات والمستخمصة من سمم جودة 
الحياة المتعمقة بالصحة، وسمم المعتقدات الصحية التعويضية، 
واستبيان سموك قيادة السيارات المعد من طرف الطالبة الباحثة 

لمتعمقة بالصحة المعد من طرفيا واستبيان سموكات الخطر ا
كذلك، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا: عدم 
وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين المعتقدات الصحية وبين 
سموك التدخين، ووجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين 

 .المعتقدات الصحية وبين سموك شرب الكحول
[ إلى الكشف عن طبيعة العبلقة 28] ووىدفت دراسة مشاش     

بين التفاؤل غير الواقعي وسموك التدخين لدى المدخنين 
المصابين وغير المصابين بسرطان الرئة، واتبعت الدراسة من 
أجل ذلك المنيج الوصفي المقارن لدراسة العبلقات بين 
المتغيرات ودراسة الفروق معتمدة في ذلك عمى أدوات تم 

متطمبات الدراسة وخصائص العينة المختارة تصميميا وفًقا ل
وتمثمت في مقياس سموك التدخين ومقياس التفاؤل غير الواقعي 

حالة من  130وىي أدوات استخدمت في دراسة تطبيقية شممت 
حالة من  112المدخنين غير المصابين بسرطان الرئة و

المدخنين المصابين، وأسفرت عن عدة نتائج منيا: وجود عبلقة 
طيو إيجابية بين التفاؤل غير الواقعي وعدد السجائر ارتبا
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المستيمكة يومًيا عند المدخنين غير المصابين بسرطان الرئة، 
ووجود عبلقة ارتباطيو سمبية بين التفاؤل غير الواقعي والوعي 
بأضرار سموك التدخين عند المدخنين غير المصابين بسرطان 

ي بين المصابين الرئة، ووجود فروق في التفاؤل غير الواقع
وغير المصابين بسرطان الرئة لصالح المدخنين غير المصابين 
بسرطان الرئة، ووجود فروق في التفاؤل غير الواقعي عند 
المدخنين غير المصابين بسرطان الرئة تعزى إلى المستوى 

 .التعميمي
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

اؤل غير الواقعي قد الحظ الباحث أن الدراسات التي تناولت التف
دراسات أجنبية ولم تطبق عمى البيئة  -في حدود عممو-كميا

فضبًل أنو  [28] مشاشو ودراسة [6العربية سوى دراسة بيمول ]
لم توجد دراسة تم تناوليا في البيئة السعودية تناولت مفاىيم 

 .البحث الحالي
 :كما الحظ الباحث اآلتي

تفاؤل غير الواقعي ىناك دراسات تناولت العبلقة بين ال -1
[ ودراسة 31والمعتقدات الصحية، كدراسة ماجي، كايرن ]

كما تناولت بعض الدراسات بحث  [45ىاريس، ميدلتون ]
العبلقة المباشرة بين التفاؤل غير الواقعي والتدخين، كدراسة 

[. وال تجد 28] [ ودراسة مشاشو46ستريتشر، كريتر، كوبرين ]
 .اسية لمبحث الحاليدراسة تناولت المتغيرات الدر 

أسفرت نتائج الدراسات السابقة إلى أن غير المدخين يقل  -2
احتمال اصابتيم باألمراض كالسرطان، عن المدخنين الذين 

[، كما أسفرت عن 46يزداد اعتقادىم بإصابتيم باألمراض. ]
وجود فروق في التفاؤل غير الواقعي بين المصابين وغير 

ح المدخنين غير المصابين المصابين بسرطان الرئة لصال
 ].28] بسرطان الرئة

 

 جراااتاإلو . الطريقة 4
 منهج الدراسةأ. 

 .اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي لمبلءمتو طبيعة المشكمة
 مجتمع الدراسةب. 

 .كل الطبلب بجامعة تبوك، بالمممكة العربية السعودية
 عينة الدراسةج. 
( طالًبا، 160عمى عينة قواميا )قام الباحث بإجراء الدراسة      

( طالًبا مدخًنا والثانية 80تم توزيعيم إلى مجموعتين، األولى: )
 .( طالًبا غير مدخن80)

 أدوات الدراسةد. 
 مقياس التفاؤل غير الواقعي -1

استخدم الباحث في ىذه الدراسة مقياس التفاؤل غير      
ياس عمى [ حيث يحتوي المق1الواقعي الذي أعده األنصاري ]

% 10( عبارة يجاب عمى كل منيا عمى مقياس ثماني )من 24)
%(، بعض العبارات خاصة باألحداث السارة والتي 80 إلى

، 17، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2، 1تحمل األرقام )
( أما بقية العبارات والتي تدور حول األحداث المفجعة 21، 18

، 19 ،15، 13، 11، 9، 7، 5، 3فيي ذات األرقام )
( فإنيا تصحح بشكل معكوس ثم تجمع مع 24، 23، 20،22

 .درجات بنود األحداث السارة الستخراج الدرجة الكمية لممقياس
وقد قام الباحث بحساب صدق وثبات المقياس وذلك عمى عينة 

 :( طالًبا، وذلك عمى النحو التالي60قواميا )
، حيث اواًل صدق المقياس: قام الباحث باستخدام صدق التميز

يشير إلى قدرة المقياس عمى التمييز بين المجموعات المتناقضة 
)المدخنين وغير المدخنين(، حيث يتم المقارنة بين متوسط 
درجات المدخنين ومتوسط درجات غير المدخنين وحساب داللة 

( يوضح 1الفروق بين ىذه المتوسطات والجدول التالي رقم )
.ذلك
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 1جدول 
 بين المدخنين وغير المدخنين عمى مقياس التفاؤل غير الواقعييوضح داللة الفرق 

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط  العدد مجموعة المقارنة 
 0.01عند  دالة 2.482 17.28 60.73 30 غير مدخن  االحداث السارة

 14.88 50.26 30 مدخن
 0.01عند  دالة 4.743 12.78 87.13 30 غير مدخن  االحداث المفجعة

 13.44 71.07 30 مدخن
 0.01عند  دالة 4.130 25.78 147.86 30 غير مدخن  االجمالي

 23.95 121.33 30 مدخن
( أن ثمة فرق بين 1يتضح من الجدول السابق رقم )     

المدخنين وغير المدخنين، حيث بمغت قيمة "ت" عمى الترتيب 
. 0.01عند مستوى داللة  وذلك 4.130، 4.743، 2.482

 مما يدل عمى صدق المقياس
 ثانيًا ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية: في ىذه الطريقة 

المقياس إلى نصفين ويتم تقدير الدرجات لمنصف  تجزئتم 
الفردي وتقدير الدرجات لمنصف الزوجي وحساب معامل 

ممة االرتباط بينيما ثم حساب معامل الثبات باستخدام معا
بروان ويوضح الجدول التالي معامبلت الثبات  –سبيرمان 

 .باستخدام طريقة التجزئة النصفية
 2جدول 

 يوضح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الهوية الدينية
 براون( –معامل الثبات )سبيرمان  

 0.0813 االحداث السارة

 .0809 االحداث المفجعة

 0.767 االجمالي

قيم معامل الثبات باستخدام  أن السابق الجدول من يتضح    
 .براون مرتفعة، مما يدل عمى ثبات المقياس –معادلة سبيرمان 

مقياس المعتقدات الصحية الخاصة بالتدخين )إعداد  -2
 (الباحث
قام الباحث بحساب صدق وثبات المقياس وذلك عمى عينة      

 :التالي( طالًبا، وذلك عمي النحو 60قواميا )

اواًل صدق المقياس: قام الباحث باستخدام صدق التميز، حيث 
يشير إلى قدرة المقياس عمى التمييز بين المجموعات المتناقضة 
)المدخنين وغير المدخنين(، حيث يتم المقارنة بين متوسط 
درجات المدخنين ومتوسط درجات غير المدخنين وحساب داللة 

( يوضح 3دول التالي رقم )الفروق بين ىذه المتوسطات والج
 .ذلك

 3 جدول
 مقياس المعتقدات الصحية الخاصة بالتدخين يوضح داللة الفرق بين المدخنين وغير المدخنين عمى

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط  العدد مجموعة المقارنة
 0.01عند  دالة 2.526 11.40 100.36 30 غير مدخن 

 20.87 89.40 30 مدخن
( أن ثمة فرق بين 3يتضح من الجدول السابق رقم )     

وذلك  2.526المدخنين وغير المدخنين، حيث بمغت قيمة "ت" 
 .. مما يدل عمى صدق المقياس0.01عند مستوى داللة 

ثانيًا ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية: في ىذه الطريقة 
دير الدرجات لمنصف المقياس إلى نصفين ويتم تق تجزئتم 

الفردي وتقدير الدرجات لمنصف الزوجي وحساب معامل 
االرتباط بينيما ثم حساب معامل الثبات باستخدام معاممة 

مما يدل عمى ثبات  0.816بروان حيث بمغت  –سبيرمان 
 .المقياس
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 النتائج  .5
 :نتائج الفرضية األولى •

 روق دالة الختبار الفرضية االولى التي تنص عمى: "توجد ف

إحصائًيا في التفاؤل غير الواقعي بين الشباب المدخنين والشباب 
غير المدخنين لصالح الشباب غير المدخنين" تم استخدام 

 (4اختبار ت كما ىو موضح في الجدول )
 4جدول 

 يوضح داللة الفرق بين المدخنين وغير المدخنين عمى مقياس التفاؤل غير الواقعي
 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط  لعددا مجموعة المقارنة 

 0.01عند  دالة 2.049 16.77 54.51 80 غير مدخن  االحداث السارة
 14.13 49.49 80 مدخن

 0.01عند  دالة 7.835 12.100 84.38 80 غير مدخن  االحداث المفجعة
 13.52 68.49 80 مدخن

 0.01عند  دالة 5.781 23.33 138.90 80 غير مدخن  االجمالي
 22.44 117.97 80 مدخن

( أن ثمة فرق بين 4يتضح من الجدول السابق رقم )     
المدخنين وغير المدخنين، حيث بمغت قيمة "ت" عمى الترتيب 

. 0.01وذلك عند مستوى داللة  5.781، 7.835، 2.049
 .لصالح غير المدخنين

 

 :نتائج الفرضية الثانية •
ار الفرضية الثانية والتي تنص عمى: "توجد فروق دالة الختب

إحصائًيا بين الشباب المدخنين والشباب غير المدخنين عمى 
مقياس المعتقدات الصحية لصالح الشباب غير المدخنين" تم 

 (.5استخدام اختبار ت كما ىو موضح في الجدول )
 5جدول 

 مقياس المعتقدات الصحية الخاصة بالتدخين يوضح داللة الفرق بين المدخنين وغير المدخنين عمى
 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط  العدد مجموعة المقارنة
 0.01عند  دالة 4.702 10.01 102.83 80 غير مدخن 

 17.88 92.05 80 مدخن
( أن ثمة فرق بين 5يتضح من الجدول السابق رقم )     

وذلك  4.702، حيث بمغت قيمة "ت" المدخنين وغير المدخنين
 .. لصالح غير المدخنين0.01عند مستوى داللة 

 :نتائج الفرضية الثالثة •

الختبار الفرضية الثالثة والتي تنص عمى: "توجد عبلقة ارتباطية 
بين التفاؤل غير الواقعي والمعتقدات  إحصائياً موجبة دالة 

ار ت كما ىو الصحية لدى الشباب المدخنين" تم استخدام اختب
 (6موضح في الجدول )

 6جدول 
 يوضح عالقة بين التفاؤل غير الواقعي والمعتقدات الصحية لدى الشباب المدخنين

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط
0.731 0.01 

( وجود عبلقة ارتباطية 6يتضح من الجدول السابق رقم )     
عي والمعتقدات موجبة دالة إحصائًيا بين التفاؤل غير الواق

الصحية لدى الشباب المدخنين، حيث بمغت قيمة معامل ارتباط 
 0.01عند مستوى داللة  0.731

 

 :نتائج الفرضية الرابعة •
الختبار الفرضية الرابعة والتي تنص عمى: "توجد عبلقة 
ارتباطية دالة إحصائًيا بين المعتقدات الصحية وسموك التدخين 

تبار ت كما ىو موضح في الجدول لدى الشباب" تم استخدام اخ
(7) 
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 7 جدول

 يوضح عالقة بين المعتقدات الصحية وسموك التدخين لدى الشباب
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط

- 0.618 0.01 
( وجود عبلقة ارتباطية 7يتضح من الجدول السابق رقم )      

ى دالة إحصائًيا بين المعتقدات الصحية وسموك التدخين لد
عند مستوى  0.618الشباب، حيث بمغت قيمة معامل ارتباط 

، اي كمما كان الشخص مدخن كمما كانت 0.01داللة 
 .المعتقدات الصحية لديو قميمة والتفاؤل أيضاً 

 :نتائج الفرضية الخامسة •
الختبار الفرضية الخامسة والتي تنص عمى: "توجد عبلقة 

الواقعي وسموك التدخين  ارتباطية دالة إحصائًيا بين التفاؤل غير
لدى الشباب" تم استخدام اختبار ت كما ىو موضح في الجدول 

(8) 
 8 جدول

 يوضح عالقة بين التفاؤل غير الواقعي وسموك التدخين لدى الشباب
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط

- 0.650 0.01 
( وجود عبلقة ارتباطية 8يتضح من الجدول السابق رقم )      

الة إحصائًيا بين التفاؤل غير الواقعي وسموك التدخين لدى د
عند مستوى  0.650الشباب، حيث بمغت قيمة معامل ارتباط 

؛ أي كمما كان الشخص مدخن كمما كان التفاؤل 0.01داللة 
 لديو قميل.

 مناقشة النتائج. 6
من خبلل عرض فرضيات الدراسة، تكون الدراسة الحالية      

ي الكشف عن دور التفاؤل غير الواقعي في قد حققت ىدفيا ف
عبلقة المعتقدات الصحية وسموك التدخين لدى الشباب، إال أن 
الباحث يرى أن الدراسة تحتاج لزيادة التنوع البشري في العينة، 
بحث إنيا قد تجرى عمى نطاق أوسع بمناطق المممكة بمختمف 

جتماعي، جامعاتيا، وكذلك تنوع الثقافة والمناطق والمستوى اال
بل قد يتعدى األمر لدراسة مقارنة بين الشباب في بعض الدول 
العربية بعينة مماثمة من الدول األجنبية، كل ذلك لموقوف والحد 

 من خطر ذلك السموك الفاتك بالصحة.
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة في و     

دات الصحية لمفرد، وكذلك تأثير التفاؤل غير الواقعي عمى المعتق
 عمى سموك التدخين. 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أن      
لمفيوم التفاؤل غير الواقعي عبلقة وثيقة بالمشكبلت الصحية 

خاصة الناتجة عن سموك التدخين وتعاطي المخدرات؛ حيث إنو 
واألمراض  يزيد من معدالت اإلصابة باألمراض مثل السرطان،

بتخفيض  االىتمامالوبائية، السيما أن التفاؤل غير الواقعي يقمل 
 احتماالت خطر اإلصابة باألمراض. 

 [46]ستريتشر وزمبلئو  وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة    
في وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين التفاؤل غير الواقعي 

أنو عمى الرغم من أنيم وسموك التدخين؛ حيث كشفت النتائج 
يعتقدون بأنو يزداد احتمال حدوثيا ليم بالنسبة إلى غير 
المدخنين، إال أنيم يعتقدون بأنو يقل احتمال حدوثيا ليم بالنسبة 

 إلى المدخنين.
[، ويعزي 28] وكذلك اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة مشاشو      

يتعقد الباحث الباحث ىذه النتيجة لممستوى التعميمي لمعينة، كما 
أن طبيعة وثقافة المجتمع السعودي ليا دور فيما تصل إلية من 

 نتيجة.
بيمول،  سةئج الدراسة الحالية مع نتائج درابينما اختمفت نتا     

إلى عدم وجود عبلقة ارتباطية دالة  دراستو[ حيث توصمت 6]
إحصائًيا بين المعتقدات الصحية وبين سموك التدخين، في حين 

فقت معيا في وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين إنيا ات
 المعتقدات الصحية وبين سموك شرب الكحول.

 ة ــــــــــــــــالباحث ىذا االختبلف واالتفاق الختبلف طبيع وعز يو       
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[ 6عينة الدراسة وثقافتيا؛ حيث تحددت عينة دراسة بيمول ]
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ABSTRACT_ The present study aimed to reveal the role of unrealistic optimism in the 

relationship between health beliefs and behavior of smoking among university students, and see if 

there are fundamental differences between unrealistic optimism and health beliefs and between 

smoking behavior among young people relationship, and to achieve that used the study sample 

(160) of young people, of whom 80 young smokers and (80) Non-Smoker, students from the 

University of Tabuk and to achieve the objective of the study was the use of optimism scale is 

unrealistic (preparation Badr Saleh, 2001) and the scale for smoking health beliefs (prepared by 

the researcher), and after making sure their conditions of psychometric, the study yielded the 

following results: 

1. that there is a difference between young smokers and non-smokers in the optimism is unrealistic 

for the benefit of non-smokers. 

2. that there is a difference between young smokers and non-smokers on the health beliefs of 

smoking measure in favor of non-smokers. 

3. The existence of a positive correlation statistically significant between unrealistic optimism and 

health beliefs among young smokers relationship. 

4. the presence of statistically significant correlation between health beliefs and behavior of 

smoking among young people, ie, whenever the person is a smoker whenever the health beliefs has 

a few optimism and also relationship. 

5. The presence of correlation statistically significant relationship between unrealistic optimism 

and smoking behavior among young people, ie, whenever the person is a smoker whenever it has a 

little optimism. 

Keyword: unrealistic optimism, health beliefs, smoking. 

 

 

 

 


